
Beknopte 
handleiding

Het ringlampje van de satelliet gaat wit 
branden. Terwijl de satelliet met de router 
probeert te synchroniseren, gaat een van 
de volgende kleuren ongeveer drie minuten 
branden en wordt vervolgens uitgeschakeld:

U kunt de NETGEAR Orbi-app gebruiken om  
uw satelliet met uw router te synchroniseren.

Om de app te kunnen vinden, scant u een  
QR-code of zoekt u naar NETGEAR Orbi in  
de Apple App Store of Google Play Store. 

Opmerking: Als u niet in het bezit bent van een 
mobiel apparaat, volgt u de instructies in het 
volgende gedeelte.

1. Start de NETGEAR Orbi-app.

2. Tik op het menupictogram  > ADD 
SATELLITE (Satelliet toevoegen).

3. Volg de aanwijzingen voor het 
synchroniseren van uw satelliet.

Voor meer informatie raadpleeg je  
LED-kleuren voor het synchroniseren van 
de satelliet.

Synchroniseer uw satelliet 
met de NETGEAR Orbi-app

LED-kleuren voor het 
synchroniseren van de 
satelliet

Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit 
NETGEAR-product. U kunt naar  
www.netgear.com/support gaan om uw 
product te registreren, ondersteuning aan te 
vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste 
downloads en gebruikershandleidingen en om 
lid te worden van onze community. We raden 
aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële 
NETGEAR-ondersteuningsbronnen.

De actuele EU-conformiteitsverklaring vindt  
u op http://support.netgear.com/app/answers/
detail/a_id/11621/.

Voor informatie over de naleving van  
wettelijke voorschriften gaat u naar  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van 
wettelijke voorschriften door voordat u de 
netvoeding aansluit.
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Blauw

De satelliet is succesvol met de router 
gesynchroniseerd, en de verbinding 
tussen de router en satelliet is goed.

Oranje

De satelliet is succesvol met de router 
gesynchroniseerd, en de verbinding 
tussen de router en satelliet is redelijk. 
Plaats de Orbi-satelliet dichter bij de 
Orbi-router.

Magenta

Synchroniseren van de satelliet met de 
router mislukt. Zet de satelliet dichter 
bij de router en probeer het opnieuw.

Uw satelliet handmatig 
synchroniseren met  
uw router
Als u geen gebruik wenst te maken van de app 
voor het synchroniseren van uw satelliet met 
uw router, voert u de volgende stappen uit:

1. Plaats uw satelliet en sluit deze aan.
Voor meer informatie over waar u uw 
satellietontvanger dient te plaatsen, 
raadpleegt u de gebruikershandleiding.

2. Druk op de Sync-knop op de achterkant 
van uw satelliet en druk binnen twee 
minuten op de Sync-knop op de 
achterkant van uw router.

Voor meer informatie raadpleeg je  
LED-kleuren voor het synchroniseren van 
de satelliet.
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Ringlampje (niet afgebeeld)

Knop Sync (ook gebruikt voor  
WPS-verbinding)

Knop voor het herstellen van de 
fabrieksinstellingen

U bent klaar!

Orbi-satelliet
(Model RBW30)

Overzicht Orbi-satellietInhoud van de verpakking
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